
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (علمييف النحو للشهادة الثانوية األزهرية ) الورقات التسع

 

 اج يف القطعةصؤال االصتخز 
 

 ميادٚ, ّبني ىْعُ, ّأعسبُ.( 1

 أحٔبر ؾن:
 اي تين( هوؿَ: )مضاف(  –)اي ظاًَة اًـمِل  -
 )اي ظاًًحا ؿًَما( هوؿَ: )صخيَ ابملضاف(  -
 )اي معَيًّا( هوؿَ: )ىىرة كري ملعودة(  -
 مٌادى مٌعوب(؛ ٔلهَ مضاف  ٕاؾراب ما س حق(

 ٔأو صخيَ ابملضاف ٔأو ىىرة كري ملعودة
 حبر ؾن:أٔو أٔ 
 )اي دمحم( هوؿَ: )مفرد ؿمل(  -
 )اي رجي( هوؿَ: )ىىرة ملعودة(  -
 مٌادى مدين ؿىل اًضم يف حمي  ٕاؾراب ما س حق(

 هعة(؛ ٔلهَ مفرد ؿمل ٔأو ىىرة ملعودة

 َفيىون اجلواب  :يف حال اكن اًسؤال تني حمك
 )وجوب اًيعة( ٔأو )اًحياء ؿىل اًضم(

 

 عاملُ. ( أضلْب حترٓس, ّبني حهه إضناز2

 أحٔبر ؾن:
 )ٕاايك وإلٌُلل(  -
 ؛ ٔلن اًخحذير تػ)ٕاايك( واجة: حنك إلضٌلر 

 أٔو أحٔبر ؾن:
 )إلٌُلل إلٌُلل( ٔأو )إلٌُلل واًىسي(  -
 ًوجود اًخىرار ٔأو اًـعف واجة: حنك إلضٌلر 

 أٔو أحٔبر ؾن:
 )إلٌُلَل فٕاهَ ..( ٔأو )اًىذب اي معَيًّا(  -
 وجود اًخىرار ٔأو ًـدم  جائز: حنك إلضٌلر

 اًـعف

  احملذر مٌَ ؤأؾرتَ:يف حال اكن اًسؤال تني 
فيىون احملذر مٌَ الامس ألول، وٕاؾراتَ مفـول تَ 

 ًفـي حمذوف

  كدر اًـامي اًياظة هل:يف حال اكن اًسؤال 
 فيىون ثلديٍر )احذر( ..

 
 

 

 

 .( أضلْب إغساٛ, ّحهه إضناز عامل3ُ

 أحٔبر ؾن:
 ()الاجهتاَد الاجهتادَ  -
 ٔأو )الاجهتاَد وإلخالَص(   -
 واجة ًوجود : حنك إلضٌلر

 اًخىرار ٔأو اًـعف
 أٔو أحٔبر ؾن:

ِىييَة اي معَيًّا( -  )اًوكاَر فٕاهَ..(ٔأو)اًسَّ
 جائز ًـدم وجود : حنك إلضٌلر

 اًخىرار ٔأو اًـعف
 أٔو أحٔبر ؾن:

: حنك إلضٌلر )اًزم اًوكار(  -
 جائز ًـدم وجود اًخىرار ٔأو اًـعف

  امللرى يف حال اكن اًسؤال تني
فيىون امللرى تَ الامس  تَ ؤأؾرتَ:

 ألول، وٕاؾراتَ مفـول تَ ًفـي حمذوف.

  كدر اًـامي يف حال اكن اًسؤال
 فيىون ثلديٍر )اًزم( .. اًياظة هل:

 

 ّأعسب املختص.أضلْب اختصاص, ( 4

 أحٔبر ؾن:
 ...( ظاًة اًـمل –)ٕاان  -
ريني –)حنن -  ...(ألُز
 ٔأمَيا(   –اًـٌَلءَ  –مت)ٔأه -
ر –)ٕاهيا  -  ...( ٔأتياء ألُز
 هفذخر(  –املرصيني – /تيا)جنك -
 مفـول تَ ًفـي : ٕاؾراب اخملخط

 حمذوف وجواًب ثلديٍر )ٔأخط(
 واجة: حنك ٕاضٌلر اًـامي  
 أٔخط[: ثلدير اًـامي[ 

  فلراء( -أهٔيا اجلاًسون -ٕاؾراب )حنن 
 ىل )ٔأهيا( ويـرب امس مدين ؿ: اخملخط

اًضم يف حمي هعة مفـول تَ + 
 )اجلاًسون( ظفة ٔلي مرفوؿة.

 

 صؤال اإلعزاب يف القطعة 

 ( املطاف إلُٔ: 1

 ىىرة + مـرفة  اخلَقِ حسن  – اًـملِ  ظاًة 
 َلك/تـغ/كري + مضاف ٕاًي  ٕاوسان لك  

 : الفاعل( 2

 ص خان/ُهيات+ فاؿي  اًخخاذُل وإلكدام   ص خان 
 واًعريق مزدمح اًسريُ ُهيات  –     

 َفاؿي مس خرت+/أٓمني ظَ/م ظَ ؾن اًالكم  
 + فاؿي فـي    اًضـوب ثخلد م - ألمةً حهنُغ  

 : ىاٜب الفاعل( 3

 فاؿيانئة +  فـي مدين ٌَمجِول    ثخىُن ألدُم  
 انئة فاؿي امس مفـول +   ظومَامللدول 

 : املفعْل( 4

  + مفـولُاك/دوىنك/ؿَيم+ فاؿي مس خرت  
 الاهخؼامَ ؿَيم  – اًسالحَ دوىنك  - هعاحئي ُاك   
    َمفا حتخَ خط يـرب مفـول ت 

  ٔأما ًو جاء تـد )ؿَيم( حرف جر، مفا
تـدُا يـرب جار وجمرور )ؿَيم ابًخلوى( 

 فلوكل )ابًخلوى( يـرب جار وجمرور.
 فـاِل + مفـول   ِادلرَس َنَخاِب  - اًىسيَ  حذار 

 : خرب( 5

   احنفاحلياة  مفا حتخَ خط يـرب خرب 

   فًاــــمٌعهْن  اكن مفا حتخَ خط يـرب خرب 

 : اليعت( 6

  + ىىرة مض خلةىىرة    مس مترٌ احلياُة نفاٌح 
 مـرفة + مـرفة مض خلة   هـمةٌ  اًىرميةُ احلياُة 

 أهٔيا + هـت مرفوع    ٔأهيا اًـرُب 

 ًخخَفت ألدم اًـملِ  ًول   لْال + مبتدأ( 7

 

 : شداد/اميتلٞا( 8

 ازداد اًلَة يلييًا  = فـي + فاؿي + متيزي  
 بدل  اضه معسف٘ جامد  ٓعسب اضه إشازٗ + ( 8

  املـجزات ثكلويعيؽ  اًِدف ُذاحيلق 

 .مفا حتخَ خط يـرب تدل مٌعوب 

  التْنٔد اللفعٕ:( 9

  اًًضاَط اًًضاَط      اًىسيَ اًىسَي  
 اًلكمة اًثاهية ثـرب ثوهيد ًفؼي. 

 
 

 : الفسم بني( 10

 حتللت الٓماُل = فـي + اتء ثبٔهير + فاؿي 

 حُتَلق الٓماُل = فـي + انئة فاؿي 

  = مفـول فـي + فاؿي حيلق اًعالُب الٓماَل + 
 

 

الفعل األمس مبين علٙ )الطهٌْ( أّ )حرف ( 11

 حسف العل٘( أّ )حرف اليٌْ(.

  اجهتدوا، واي ص حاب .. واسؽَ  اجهتدْ اي دمحم 

 املاضٕ مبين علٙ )الفتح( أّ )الفتح املكدز(( 12

  َمـَ اجهتدوامحمٌد، ؤأظدكاٍؤ  اجهتد  

 
 

 

 عالمات اإلعساب:( 13

   :ُيرفؽ ابًضمة مجع املؤىح الطامل ّامللحل ب
 وييعة وجير ابًىرسة

  منيش ؿىل اًامنرق –تياِت ظارق  –حنن 

  :٘حرفؽ ابًًوو وثيعة ابٔلًف وجتر األمساٛ الطت
 ابًياء.

  جىر  أٔاباي  مٌادى مٌعوب ابٔلًفمفا حتخَ خط 

 
 

 سَسةل اًرشاع يف اٌَلة اًـرتية )خادل اًضاذيل(



 

 (علمييف النحو للشهادة الثانوية األزهرية ) سعتالورقات ال
 

 ( مطازع جيْش فُٔ اليصب ّاجلصو.10

 :أحٔبر ؾن
 مضارع ملرتن ابًواو تـد فـي اًرشط -
 ٔلهَ ملرتن ابًواو تـد فـي اًرشط.: اًسخة 
 ( يفَْح ويحَف وجيهتدَمن يذاهْر ٔأمثةل) 

 

 جُ.( مطازع جيْش فُٔ ثالث٘ أ11ّ

 :أحٔبر ؾن
 مضارع ملرتن ابًواو تـد جواب اًرشط -
 ٔلهَ ملرتن ابًواو تـد جواب اًرشط.: اًسخة 
 ( ويحَفَمن يذاهْر وجيهتد يفَْح ٔأمثةل) 
 اًرفؽ واًيعة واجلزم: ألوجَ اًثالزة 

ؿىل ٔأن  واًيعةًالسدٌاف،  ؿىل ٔأن اًواو فاًرفؽ
 ٌَـعف. ؿىل ٔأن اًواو واجلزمٌَمـية،  اًواو

 

 ( مطازع جيْش فُٔ السفع ّاليصب12

 :أحٔبر ؾن
 حسة..( –مضارع مس حوق تػ)ٔأن( وكدَِا )ػن  -
 ٔلهَ مس حوق تػ)ٔأن( وكدهل فـي يفيد : اًسخة

 اًرحجان )ػن(
  مـيا( يضاركٔأمثةل )ػيًُت ٔأن 
 َاًرفؽ ؿىل ٔأنَّ )ٔأْن( خمففة من اًثليةل، : اًخوجي

 واًيعة ؿىل ٔأنَّ )ٔأْن( معدرية انظحة.
 

 السفع ّاجلصو ( مطازع جيْش ف31ُٔ

 (  أٔمر + مضارع) أحٔبر ؾن:
 ثضمن مـىن ٕان ( هنيي + مضارع) أٔو أحٔبر ؾن:

 

 ( جْاب شسط اقرتٌ بالفاٛ, حهنُ, ضببُ..14

 واجة: حنك الاكرتان

 

 ٔأسَوب رشط جواتَ ملرتن ابًفاء : أحٔبر ؾن
  ( فِو اخلارس)َمْن يهيمي ٔلهَ مجةل امسية 
   (مْ اًز ف)ٕان ؿَمَت  ٔلهَ فـي ٔأمر 
  ( فَن/فال ييدم)َمْن جيهتد ٔلهَ مضارع مٌفي 
  ( فسوف/فسيٌجح)َمْن جيهتد  ٔلهَ مضارع

 مس حوق ابًسني ٔأو سوف
  ( فَيس/فـىس/فٌـم/فدئس)من جيهتد َٔله 

 فـي جامد

 

( شسًطا ّقطّنا اجتنعا, ّبني ملً 15

 .اجلْاب

 :اجلواب
ثوهيد فِو ٕان اكن ٔأوهل لًما وأٓخٍر هون  -

)  ٌَلسم )ًخيجحنَّ
 وٕان اكن جمزوًما فِو ٌَرشط )ثفز( -

 

 :أحٔبر ؾن
 ٕان .. وهللاِ   –وهللا ٕاْن  –ًنئ  -
  املىن( ًخياًن)ًنئ اجهتدَت 
 اجلواب ٌَلسم؛ ًخلدم : اًسخة

 اًالم املوظئة ٌَلسم 
  املىن( ًخياًن)وهللا ٕان اجهتدَت 
 اجلواب ٌَلسم؛ ًخلدمَ: اًسخة 
 املىن( ثييهتدَت وهللا )ٕان اج 
 اجلواب ٌَرشط؛ ًخلدمَ: اًسخة 

  ويىون ٌَجواب ٌَرشط معَلًا ًو
 ثلدم ؿَهيٌل ذو خرب

  املىن( ييئأ )دمحم ًنئ اجهتد 
  املىن( ييي)دمحم وهللا ٕان اجهتد 
  املىن( ييئأ )دمحم ٕان اجهتد وهللِا 
 اجلواب ٌَرشط؛ ًخلدم ذو : اًسخة

 خرب ؿَهيٌل

 

 

 .حهه حرفُ –ًطا حمرًّفا ّقدزِ. ( شس5

 أحٔبر ؾن:
 )وٕال + مضارع( -
 ( ُويخم ثفلدمتسم ترتازم وٕال ٔأمثةل) 
 َجائز ٔلهَ دل ؿَيَ دًيي، ثلديٍر )وٕال : حنك حذف

 حمتسم ترتازم ثفلد ُويخم(
 

 مطازّعا ميصّْبا, ّبني ىاصبُ )عاملُ(.( 6

 :أحٔبر ؾن
   ٕاذن( –يك  –ًن  –مضارع مس حوق تػ)ٔأْن  -
 ًَن ...( –)ٔأن  واحدة ذما س حق: انظح 

 أٔو أحٔبر ؾن:
 ٔأو( –و  –ف  –حىت  –مضارع مس حوق تػ)لم اجلحود  -
 َتـد ألدوات اًساتلة. أٔن املضمرة وجوابً : انظح 
  ل هتمي  – فذيجحاجهتد  – ٔلمهيَ ٔأمثةل )ما نيت

ََ ثيشء  – فرتسةَ   مثهل(   وثبئتل ثي

 ن مس حوكة جىون مٌفي.لتد ٔأن حىو: لم اجلحود 
 

 أٔو أحٔبر ؾن:
 مضارع مس حوق تػ)لم اًخـَيي( ًويس تـدُا )ل( -
 َـد لم اًخـَيي.ت أٔن املضمرة جواًزا: انظح 
  ( ًخفوزَ إلخالص إلخالص  – ًخيالَ ٔأمثةل )اجهتد.. 

 أٔو أحٔبر ؾن:
 مضارع مـعوف ؿىل امس خاًط   -
 .)ٔأمثةل )ًول اجهتدك وثخفوق ما ؿَمخم 
 َ؛ ٔلهَ مٌـعوف ؿىل امس مضمرة جواًزأٔ أٔن : انظح

 خاًط.
 أٔو أحٔبر ؾن:

 هيميَ مضارع مس حوق تػ)ًئال(   مثي: ًئال  -
 َـد لم اًخـَيي.ت اًؼاُرة وجوابً أٔن : انظح 

 
 

 

 مطازّعا جمصّّما, ّبني ضبب جصمُ.( 7

 أحٔبر ؾن:
 (  ل اًياُية –لم الٔمر  –ملا  –مل مضارع مس حوق تػ) -
 ل ...( -)مل  واحدة ذما س حقس حلة ت: زمَسخة ج 
  ( يلِغ ملا  – هتمَوال  – يييْ ٔأمثةل )مل.. 

 أٔو أحٔبر ؾن:
 ( + جواب اًرشط فـي اًرشط + ٕاْن/َمْن اًرشظيخني) -
 َٔلن وكؽ فـاًل ٌَرشط ٔأو جوااًب هل: سخة جزم 
 ( يفَْح وجيهتد  يذاهرْ  َمنٔأمثةل )َويحَف ُدف 

 

 حهه جصمُ.بني ( مطازّعا جمصّّما, 8ّ

 (  أٔمر + مضارع) أحٔبر ؾن:
 ( ثييْ حافغ ؿىل اًعالة  – حُرمحْ ارمح ٔأمثةل ).. 
 َجائز؛ ًسلوط اًفاء يف جواب اًعَة : حنك جزم

 وكعد اجلزاء.
 ثرشط ثضمن مـىن ٕان  ( هنيي + مضارع) أٔو أحٔبر ؾن:

 ( ثييْ يف معي  ل ثخوانَ ٔأمثةل )مرادك 
 َاء يف جواب اًعَة جائز؛ ًسلوط اًف: حنك جزم

 وكعد اجلزاء وحصة ثلدير دخول )ٕان( اًرشظية ؿىل )ل(
 

 ( مطازع مسفْع, ّبني الطبب.9

 :أحٔبر ؾن
 مضارع كري مس حوق تياظة ٔأو جازم  -
 َجتردٍ من ؿامي اًيعة واجلزم.: سخة رفـ 
 ريني –ٔأمثةل )حنن  ..( حنرتمُ  -ألُز

 كاًًحا ما جند اًفـي يف الاخذعاص 
 

 :ؾن أٔو أحٔبر
 مضارع مس حوق تػ)ٔأْن( وكدَِا )ؿَمت(  -
 َجتردٍ من ؿامي اًيعة واجلزم.: سخة رفـ 
  ( سيسـدُ ٔأمثةل )ؿَمت ٔأن.. 
 َٔأْن( ُيا خمففة من اًثليةل ًويست معدرية، : اًخوجي(

و مرفوع  ا مجةل )سيسـد( ُو وامسِا حمذوف وخرُب
 ًخجردٍ من اًياظة واجلازم.

 

 ( حمذوفة10النقطة )

 

 ( حمذوفة15النقطة )



 

 (علمييف النحو للشهادة الثانوية األزهرية ) الورقات التسع
 

 ما ثوظف تَ )أٔي( : 
  اًرجيُ  ٔأهيا حمىل تػ)ٔأل(: اي جًس ( امس3
ذا ٕاصارة: اي ( امس2   ٔأهيه
  اذلي  ٔأهيا موظول حمىل تبٔل: اي ( امس1

 

 ؟حهه امليادٚ املطاف إىل مطاف إىل ٓاٛ املتهلهما  (11

اي اجن مّع(؛ ًىرثة الاس خـٌلل،  – )اي اجن ٔأمّ : حتذف اًياء يف
 نٌل جيوز هرس املمي وفذحِا.

 

 .؟حهه امليادٚ املطاف إىل ٓاٛ املتهلهما  (12

 : َ مخسة أٔوجَجيوز في
 ؾحدَي(–ؾحدَ –ؾحَدا–ؾحدِ –اي )ؾحِدي

 

مطافني  (األب , ّاألو)يف ىداٛ  الْازدٗ اللػات ( ما 14

 إىل ٓاٛ املتهله.

 .، وهبئت ابًخاء ؾوًضا ؾهنا حنذف اًياء

   ِت/ٔأمَت   -اي َأتَِت/ٔأتَت  (تفذح اًخاء، وهرسُا)واي ُأمَّ
  َجُيمؽ تني  ؛ ٔلن اًخاء ؾوض ؾن اًياء، ولذفاحلثوجي

ـَوَّض ـِوض وامل  .ؾيَ اً
 

 .ٓأتٕ:بني حهه ما ( 15

: كري جائز؛ ٔلهَ جية حذف اًياء؛ اي اجن معي -( اي اجن أئم3
 ًىرثة الاس خـٌلل

، َيداءمن ألسٌلء املالزمة ٌ  كري جائز ٔلهنٌل: /فيهَومان حرض( 2
 .اي في(  –واًلياس )اي هومان 

 (يفُـَ ) ول يلاس ؿَيَ توزن نرث اس خـٌلهل اي ًُىَؽ: -قاي فُسَ ( 1
 يف ذم اذلهور.

اِل(  :عِ ًَكَ اي  –اِث َخدَ اي ( 4 ـَ كيايس يف ذم ألهىث ؿىل وزن )فَ
 مديًيا ؿىل اًىرس.

 

 باب األصاليب واصه الفعل والصوت 
 

 ؟اليداٛ الفسم بٔيُ ّبنيختصاص, ّالباعح علُٔ, ّاال( 1

 .. رص حنك مس يد ًضمري ؿىل امس ػاُر: كخذعاصالا 
ا اًىريُ -ؿًلَّ :  اًفخػػر -3  :اًحاؾر ؿَيَ  يُـمتد. -ٔأهيه

ا اًـحدُ -ٔأان   :اًخواضؽ -2  مفذلٌر ٕاىل ؾفِو هللِا. -ٔأهيه
 ٔأُي املروءة. -اًـرَب -حنن : تيان امللعود ابًضمري -1
و ل يس خـمي مـَ : أٔهَ ا، وخياًفَ يفيض حَ اًيداء ًفؼً  ُو

 يس حلَ اًضمري.  ، ول تد ٔأن حرف هداء

 

2 ) ًُ  ..َطاِزِم **  َىِنٔشٕ َعَلٙ  َبَياتَىِح

حىون امس : )تياِت( ابًىرسة ٕاذا هُعخت
حىون : ُرفـت ابًضمةوٕاذا ..  خمخط
 .ًويست خمخًعا (حننػ)خرب ً

 

 املختص؟ علَٔا ٓأتٕ اليت الصْز ( ما3

  ٔأل( : ملرتن تػ) -أٔ 
 كـدوٌة.       -املثلفني–حنن       
   : مضافا ملا فيَ ٔأل -ب

 جمــذػػػػِـــٌد.      -ظاًَة اًـملِ -ٔأان        
  : )ٔأهيا( ٔأو )ٔأيهتا( -ج

 جشـان -ٔأهيا اجليودُ –حنُن          
 

 .عسف التحرٓس( 4

ُو ثيخيَ اخملاظة ؿىل ٔأمر جية 
 الاحرتاز مٌَ 

 

 ؟ ( متٙ ٓهٌْ التحرٓس شاذًّا5

   ، ذلكل:حق اًخحذير أٔن يىون ٌَمخاظة
 )ٕاايَي(  :   جميئَ ٌَمخلكم  صذ 

     َٕاايَي ؤأن حيذَف ٔأحُدمك ألرهة 
 ) فٕااّيٍ(  :وأٔصذ مٌَ جميئَ ٌَلائة 

 ٕاذا تَفَ اًرجُي اًس خني .. 
 فٕااّيٍ وٕااّي اًضواب.                  

 

ّملاذا ال تطتعنل معُ  عسف اإلغساٛ,( 6

 ؟ )إٓا(

َمد تَ ُو  .ٔأمر اخملاظة تَزوم ما حُيْ
ة ابًخحذير ٔلهنا خاظ ل جس خـمي )ٕااي(؛
 مـًَىرثة اس خـٌلًِا 

 
 

 

 :أهه األصئلة وإجابتها 

  اليداءباب 
 

 أقطاو امليادٚ؟ مع التنجٔل.ما ( 1

 : حرفَ )وا(امليدوب
 حرفَ )اهلمزة( ،كرية -3: كري امليدوب

ٓ  –ٔأي –حروفَ )اي، تـيد -2                 ُيا( –ٔأاي –أ
 

 تطتخدو )ٓا( لليدب٘؟متٙ ( 2
 ٌَيدتة ؾيد ٔأمن اٌَخسكد جس خخدم )اي( 

 

 ّمتٙ ٓكل احلرف؟ متٙ ميتيع حرف حسف اليداٛ؟ ( 3
( ٕاايك اي) مريــواًض (زيداٍ وا) يدوبــ امل  مؽ:  ميخيؽ -3

 .(ًزيد اي) لاثــواملسذ
  وامس اجلًس امس إلصارة  مؽيلي:  -2

 يػػػػػػًئأظحح    –ثلذَون(   ُؤلءمثي: )مث ٔأهمت 
 راػػػػػنٔأظرق   –  َواءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْرؾِ  َذامثي: 
      

 ؟ ّما حهه تابعُ؟امليادٚ املبيٙ قبل اليداٛ ( ما حهه4

       :اًـاكي ُذا ايمثال         
 .اًضم ؿىل تياؤٍ يلدر: حمكَ

 اًرفؽ واًيعة جيوز فيَ َحنك اتتـ
 

إذا ّصف امليادٚ العله بـ)ابً( فنتٙ جيْش ضنُ ( 5

 ترنس.ّفتحُ؟ ّمتٙ جيب ضنُ؟ مجل ملا 

ووظف  مفرًدا ؿًَما ٕاذا اكن  :جيوز مض امليادى وفذحَ
 فاظي.                   تني امليادى واجنيفعي  ومل ؿمل ٕاىل تػ)اجن( املضاف

       اي زيُد/ زيَد جن معٍرو 
 ٕاذا فلد رشًظا ذما س حق:  جية مض امليادى

        .معرو اجن كالمُ  ؿمل:  اي يلؽ )اجن( تـد مل -أٔ    
 .ٔأخييا اجن زيدُ  ؿمل:  اي تـدٍ يلؽ مل -ب  
 .معر اجن اًؼريف زيدُ  فاظي: ايتفعي  -ج   
 

 سَسةل اًرشاع يف اٌَلة اًـرتية )خادل اًضاذيل(

 

 

 متٙ جيْش اجلنع بني حسف اليداٛ ّ )أل(؟  ( 6
 :مواضؽ زالزة يف ل جيوز ٕال

 اٌَِم –ثـاىل : اي هللا  هللا امس هداء -3
 .ادلي : اي اًرجي مٌعَق ٔأكدي من تَ مسي ما هداء -2
 فيا اًلالمان اٌذلان فرا .. : اًضـرية  اًرضورة -1

جيوز )اي هللا( توظي اهلمزة ، ٔأو تلعـِا  : هداء ًفغ اجلالةل
 مبمي مضددة ًخـويغوا ايوالٔنرث )اٌَِم( حبذف  )اي ٔأهلل(

  
  مجؽ تني اًـوض و املـوض ؾئَلهَ  (اي اٌَِمَّ ) كوهلموصذ  

  اي اٌَِّم اي اٌَِّمأأكول: … ما حدث ٔأملّا ٕاين ٕاذا 
 

 ضالُو اهلٔل ٓا مطـْس علَٔا ... ّلِٔظ علَٔو ٓا مطُس الطالُو ( 7

ل جيوز ثيوين امليادى املحين : )اي معر( ألوىل اًضاُد
 وهعحَ ٕال يف اًرضورة اًضـرية.

 

 متٙ جيب ىصب تابع امليادٚ؟ ّمتٙ جيْش؟ (8

  . ٔأل( (من جمرًدا ضافًام اًخاتؽ اكن ٕاذا :َجية هعح

 معرو ظاحةَ  زيدُ  اي.    اًفضي ذا زيدُ  اي.   
 . مفرًدا حمىل تػ)ٔأل( ٔأو مضافاً  اكن ٕاذا  حَ:ـ وهع  رفـَ جيوز

 اًىري ألّبِ  زيدُ  اي     . ىرياًزيُد  اي  

 زيٌد/ زيًدا رجيُ  اي       

 ٔأمجـون/ٔأمجـنيمتمُي  اي. 
 

طل, فنتٙ جيب ضنُ؟ ٓأتٕ تابع امليادٚ عطف ى( 9

 ّمتٙ جيب ىصبُ؟ ّمتٙ جيْش فُٔ السفع ّاليصب؟ 
  .تلري)ٔأل( امـرفً  إاذا اكن مفردً  ؿىل اًضم:  ٍؤجية تيا( 3

 زيدُ  ورجُي  اي 
 ٕاذا اكن مضافًا  حَ: ـ جية هع ( 2

  ؤأاب ؾحدهللاِ اي زيُد 
 : ٕاذا اكرتن تػ)ال( ، واًرفؽ ُو اخملخارواًيعة اًرفؽ جيوز( 1

      كائد واجليود اي    َيب مـ  {واًعريُ }اي جداُل ٔأّوِ
 

 ؟ّما الرٖ تْصف بُ )أٖ( ؟ما حهه ىعت )أٖ( ( 10

 : جية رفـَ ؾيد ادلِور، ؤأجاز املازينه هعحَ.احنك هـهت

  ٔأهيا املواظيوناَي 



 يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )علمي( الورقات التسع
 

         (؟إذٌ( ما شسّط اليصب بـ)3 
     .مس خلدال تـدُا ( ٔأن يىون اًفـيأٔ 

 .( ٔأن حىون "ٕاذن" مذعدرةب
 تفاظي كري اًلسم. اًفـيني (  ٔأن ل يفعي تيهنا وتج

ٕاذن ُأْنرَِمَم فذلول -يلال: ٔأان أٓثيم : 

 (:إذٌ)بعد ّاليصب  السفع جيْش 

 ؿىل )ٕاذن(: ؾعفٕاذا ثلدم حرف     

وٕاذن/ فٕاذن ٔأهرمم.  

 (:إذٌ)بعد السفع  جيب 

ٕاذا مل يىن اًفـي تـدُا مس خلداًل، ٔأو مل ثخعدر ٕاذن، ٔأو 
 اًلسمفعي تيهنا وتني اًفـي تفاظي كري 

 
 

 مجل متٙ جيب إظَاز )أٌ(؟ ّمتٙ جيْش إظَازٍا؟ ( 4 

ا جية : ٕاذا وكـت تني لم اجلر ول اًيافية:   ]ًئال[                     ٕاػِاُر

    ًِئال ٔأرسَة اجيوزذاهرُت  : ٕاذا وكـت تـد ٕاػِاُر
  .لم اجلر ومل ثعحهبا ل اًيافية

 ٔٔأكرٔأ   ن لٔ /  جئخم ٔلكرأ 
 

 ؟)إال(بـ ؟ ّمتٙ تكدزبـ)حتٙ( ّ[( متٙ تكدز ]أ5

 /اا فضيئً ٕاذا اكن اًفـي كدَِا ذما ييلىض صيئً  :( فذلدر تػ)حىت(أٔ 

  َاملىَُن  كَ رِ دْ أُ  وْ أَ َة ـْ نَّ اًعَّ ََِ ِْس دَ سْ َل  
 /  ٕاذا اكن اًفـي كدَِا ييليض مرة واحدة ( وثلدر تػ)ٕال(:ب

   ُُت ُنـ َ  وْ أَ ا وَبَ َنرَسَ      ميَالِ خَ س ْ ج
 

 سط ىصب الفعل بعد)حتٙ(؟( ما ش6

     (جارة)حىون و)حىت( ، اًفـي تـدُا مس خلدالً  أٔن يىون

   َرِسُت حىت ٔأدخي َ اًحل 
  ( حهه املطازع بعد الفاٛ:7

 مٌعوب؛ ٔلن اًفاء مس حوكة تعَة حمغ: (فدسمؽَ )اسىت 

 َمرفوع؛ ٔلن اًفاء مس حوكة تعَة كري حمغ: (فدسمؽَ )ظ 

)ب؛ ٔلن اًفاء مس حوكة تيفي حمغمٌعو : )ما ثبٔثيٌا فذحدزيا 

)مرفوع؛ ٔلن اًفاء مس حوكة تيفي : )ما أٔهت ٕال ثبٔثيٌا فذحدزيا
 كري حمغ.

 جيوز اًرفؽ واًيعة؛ ٔلن )ٕال( : ٕال خبري( فذحدزيا)ما ثبٔثيٌا
 وكـت تـد اًفـي املضارع.

 

 : الطلب احملض( 8 
 س خفِاميضمي ألمر واٍهنيي وادلؿاء والا

 .متينواًـرض واًخحضيغ واٍ 
   (ٔأل) :اًـػرضأٔداة   
 )ًَْوَل(  :اًخحضيغأٔداة    

 

ملاذا ُزٔفَع الفعل بعد الفاٛ يف)ّال  (9

ٌُ هله َفٔعترزٌّ(؟  ٓؤذ

 كري س حخية لٔن اًفاء ُيا )ؿاظفة(
 

ا م)ال تأنل الطنو ّتشسب اللنب(( 10

 األّجُ اجلاٜصٗ فٔنا بعد الْاّ؟

 : ؿىل اًدرشيم تني اًفـَنياجلزم( 3
       واملـىن اٍهنيي  ،فػ)اًواو( ٌَـعف

 ؾن ألول واًثاين.                                 
 : ؿىل ٕاضٌلر مدخدٔأ  اًرفؽ( 2

        و)اًواو( ًالس خئٌاف، واملـىن
 اٍهنيي ؾن ألول وٕاابحة اًثاين.  

 )اًواو( ٌَمـية ؿىل ٔأن : اًيعة( 1
        يف واملـىن اٍهني  ؾن ادلؽ تيهنٌل

 .وكت واحد
 

جيصو املطازع يف جـْاب متٙ ( 11

 ّما حهه جصمُ؟ الطلب؟

يف ٕاذا سلعت اًفاء جيوز جزمَ: 
  وكعد اجلزاء جواب اًعَة

 ٕاًيم ظَ ٔأحسنْ   -  زرين ٔأزْرك  
 

 ْاب اليَٕ؟ا شسط اجلصو  يف جم( 12 

 )ل(حصة ثلدير دخول ٕان اًرشظية ؿىل

  ل ثدُن من ألسِد جسمْل   
  يعح ثلدير "ٕان" اًرشظية:ٕان ملف
 جة اًرفؽو 

 ل ثدُن من ألسد يبلُٔكم 

 

 

 ( عٓسف اضه الفعل.7

 ٔأًفاظ ثلوم ملام ألفـال يف ادللةل ؿىل مـياُا ويف معَِا.
 ( ٓيكطه اضه الفعل باعتباز الفعل  إىل مساعٕ ّقٔاضٕ:8

و  [ امس اًفـي اًليايس:أٔ ] يعاغ من اًفـي اًثاليث  ؿىل وزن ُو
ـَ   .مدييًا ؿىل اًىرس ًيدل ؿىل ألمراِل" "فـَ

        ًاِب زيدا  حذاِر اًيبَٔس      ََضَ
 [ امس اًفـي اًسٌلؾي : ب]

و نثري امس فـي أٔمر(  3   : ُو

     َاسىت"مبـىن " ظ       َانفف"  مبـىن " م 

      اس خجة" مبـىن" أٓمني    َّمُل  ٔأكِدي" "  َُ
و كَيي امس فـي مايض( 2  : ُو

     افرتق"  مبـىن" ص خَّان    َد"                   مبـىن" ُهيات ـُ َ  ت
و كَيي ( امس فـي مضارع1  : ُو

     ٍ  ٔأجعة" مبـىن" َوي     ٔأثوجؽ"  مبـىن "  ٔأوَّ
 (  اضه الفعل امليكْل:9

 ً    ا:أٔ( ما اكن أٔظهل ػرف

          )ٍٔأي خذ( دوهم زيًدا        )ٔأمامَم : )ٔأي ثلدم 

            )َمكهَم: )ٔأي ازخت 
 : جاًرا وجمروًراب( ما اكن أٔظهل      

   َٔأي اًزم(  ؿَيم(         )  ٕاًيَم ؾيّنِ  )ٔأي ثَيَحَّ
بلُ( متٙ تطتخدو ناضه فعل؟ ّمتٙ  -( )زّٓد 10

 تطتخدو ننصدز؟

 اجنرَّ ما تـدٌُل فٌِل معدران: ٕاذا 

          ُرَويَد زيٍد           ٍتهَْلَ زيد     
 اهخعة ما تـدٌُل فٌِل اسٌل فـي : ٕاذاو 

  ًٔأي ٔأرمهل( ارويَد زيد(     ًر   )ٔأي احرنَ(ا تهَْلَ مَعْ
 ؟عنــــل اضه الفعل  ( ما 11  

يثخت ٔلسٌلء ألفـال من اًـمي ما يثخت ملا ثيوب ؾيَ من 
  (ُهيات زيدٌ  – َػػػػػػػػػػظ (ففي كوكل  ألفـال

 )زيد( فاؿي ًػ)ُهيات(و  –جند يف )ظَ( فاؿي مس خرت 
 ( جند ٔأن )زيًدا( مفـول ًػ)دراِك(اَدَراِك زيدً ويف كوكل )

 
 

 الفسم بٔـً اضه الفعل ّالفعل :       ( ما 12

 .مـمول امس اًفـي جية ثبٔخرٍي ؾيَ: ٔأن اًفرق تيهنٌل

 (زيدًا َدَراكِ )ل ثلول: .. و( اَدَراِك زيدً ) فذلول  
ٌٓ  ما الدلٔل علٙ ( 13  أفعال؟ الألفعال أمساٛ أمساٛ اأ

ٍَ )ٔلسٌلء ذٍ اب: ُو احلاق اًخيوين  ادلًيي   (َحهْياَلً  – َظ
 ن اكن ىىرة ومامل ييون اكن مـرفةَخيىري مفا هوّ ٌ  :اًخيوينف

 ( أقطاو  اضه الصْت,.14

 خعاب مال يـلي : ( 3

  ًَُزجر اخليي  الــ :      ًزجر اًحلي  ؿََدْس : 

 بٔ ــس  ٌَ  رشب: دلؾوة اذلار 
 حكية ظوت من ألظوات : ( 2

  ًَوكوع اًس يف ْة كــــ :      َاب: ٌَلر اقِ قـــ 
 ؟حهه إعساب أمساٛ الصْت ّأمساٛ األفعال( ما 15

 .أٔسٌلء ألفـال وأٔسٌلء ألظوات لكِا مديية ل مـرتة
ًض هبِا ابحلرف يف اًيياتة ؾن  :فبٔسٌلء ألفـال مديية -  

 ابًـامي. اًفـي وؿدم اًخبٔثر 
 .فِيي مديية ًض هبِا تبٔسٌلء ألفـال :ؤأما أٔسٌلء الٔظوات -  

 

 :باب ىواصب املضارع 
متٙ ٓيصب املطازع بعد )أٌ( ّجّْبا؟ ّمتٙ ٓسفع ( 1

 بعدٍا ّجّْبا؟ ّمتٙ جيْش الْجَاٌ؟  

      /ٕاذا مل جُس حق تػ )ِؿمْل( ٔأو )ػن( :ييعة تـد)أٔن( وجوابً 

     َ  معدرية(                    )وحىون ٔأن   ُأريُد ٔأن ٔأثـملَّ
 اًيلني    من (ِؿمْلْ وحنٍو)ٕاذا وكـت)ٔأن( تـد :يرفؽ وجوابً 

         } ْرََضٰ َيُىوُن ِمٌنُك مَّ    }ؿمَِلَ َأن س َ

  ٔأهَ )فاًخلدير ()وحىون ٔأن خمففة من اًثليةل
 واحملذوف امس ٔأّن  س يىون(

 ( ػن وحنٍو)ٕاذا وكـت تـد وز اًواهان )اًرفؽ واًيعة(:جي

   يلومػيًُت ٔأْن       ُحوا ٔأل  ِفْذيٌَة[ حَُىون]َوَحس ِ
 

ما )اًل ؿىل ٔأخهتا : مح :مً العسب مً َٓنل)أٌ(( 2
 ؛ لصرتاوٌِل يف ٔأهنٌل يلدران ابملعدر.  (املعدرية

     )ملن ٔأراد ٔأن يمُِتّ اًرضاؿة{ ويف كراءة جرفؽ )يمُِته{ 



 علمي(يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية ) الورقات التسع
 

 

  :باب العـــــدد 
 

ا ..  املـدود ختاًف[ 10 - 3]  مجؽ جمرور متيزُي

 ساٍت زالث هرا       زالزة نػػػػػػػخٍة 
 جمرور مفرد ٌلزُي متي .. ةيَزمان ظورة واحد ألف[ -]ماٜ٘ 

   مائة ودٍل            ٍمائة تًت 

 :ما يأتي تمييزه مفزد منصىب
  يوفلان املـدود[ 12 - 11]

  َ( + هوهًحا      )+ ؾرشَ  ٔأحد+ 
 (  ٕاحدى ؾرشة سفييًة- - -)  

  ًثاين يوافقألول خياًف وا [19 - 13]

 (    زالزة ؾرش كائًدا-  )+ + 
  +(  زالث ؾرشة سفييًة- -) 

 يَزمان ظورة واحدة [ 90 -20]
  عشسٌّ يف السفع 

  ّعشسًٓ يف اليصب ّاجلس 

     جنا ؾرشون راهًحا 
 ؾرشون مـي/ؾيدي/يف اًفعي 

 ًؾرشين خشعية كرٔأُت ؾن 
  كًَماؾرشين اصرتيُت 

( ختاًف 9 -1( يوافق و)2 - 3ٔلول )اجلزء ا  [99:  21]
 واجلزء اًثاين يَزم ظورة واحدة

     جنا ٔأحد وؾرشون راهًحا 
 مخس وؾرشون ظاًحةً  يف اًفعي 

 ًؾرشين خشعيةزالث و  كرٔأُت ؾن 
  كًَماؾرشين اصرتيُت ازيني و 
  اثياٌ ّاثيتاٌ يف السفع 

  اثيني ّاثيتني يف اليصب ّاجلس 

 

  ّٙشٌ فاعلصٔاغ٘ العدد عل:                 

 ( 31:  2يعاغ من اًـدد ) اثين مثي  ؿىل وزن فاؿيامس(- 
ؿارش(، وجية أٔن يوافق اًـدد املـدود ثذنرياً  ...راتؽ -اثًر
 وثبٔهيثاً.

 

 : ولهذه الصيغة العددية عدة صىر 
 فرد:  املاًـدد  (3)
 جاء رجٌي  اثٍن و اثًٌر وامرٔأة اثهيٌة و اثًثة  
 ( اًـدد كري املفرد2)

  أٔن يضاف ٕاىل ما اص خقَّ مٌَ:  -أٔ 
 جاء اثيَن ازينِي و اثًـُر زالزٍة      
    املـىن: جاء واحد من ازينيو.. 
أٔن يس خـمي مؽ ما كدي ما اص خقَّ   -ب

 جيوز:و :  مٌَ
 : ٕاضافة اًـدد ٕاىل ما يَيَ -3
 راتُؽ زالزةٍ  .اثًُر ازينِي .     
     تَ: ثيوييَ وهعة ما يَيَ -2

 راتٌؽ زالزًة  اثًٌر ازينِي ..     
    جـي الزيني  :املـىنو

 ..تيفسَ زالزة 

 مع العشزة استعمال  فاعل مزكة: 

 جيوز فيَ زالزة أٔوجَ /
 :أٔن جتيء ترتهيحني( 3

 ؾرَش   زالزةَ  ُذا اثًــَر ؾرَش   
    ٔلرتؽ مديية ؿىل اًفذحفاًلكٌلت ا 

ألول  أٔن يلذرص ؿىل ظدر املرهة( 2
 : فيـرب ويضاف ٌَثاين

 ؾرَش   زالزة ُذا اثًــرُ    
ا ؿىل أٔن يلذرص ؿىل املرهة ألول ابكيً (  1

 : تياء ظدٍر وجعٍز
  ُذا اثًــَر ؾرَش       

 

 ٘مطأل : 

 3992، س ية نخاب 11رساةل و 31كرٔأُت 
  :إلجاتة

 وزالزني و زالزةً  كرٔأُت ستَّ ؾرْشَة رساةلً 
 ومخسني وجسـٌلئٍة ؤأًٍف.، س ية ازيدني نخاابً 

 
 سَسةل اًرشاع يف اٌَلة اًـرتية

 

 :أجاش الهْفٌْٔ أٌ ٓعامل السجاٛ معامل٘ التنين( 13 

 .فييعة جواتَ امللرون ابًفاء )وثحـِم املعيف(

  َحاَب ًِلّ َأتَُُْف اْلَس ْ ـَ َ َماَواِت  *)ً َحاَب اًسَّ َِؽَ َأس ْ  (  فَبَظَّ
 

  :ه خالصــــــــإذا عطفيا املطازع علٙ اض( 14

 /از هعحَ تبٔن مضمرة جوازاً ـــج      

 ُخُْس ؾحاءٍة   فبٔرضَيَ ًول ثوكؽ مـرت  ؾيين  وثلرَّ ًو
 

  (  شر  حرف )أٌ( ّاليصب بعدٍا  فٔنا ٓأت15ٕ
  حيفَرُامٍر            كَ يبُٔخذَ خذ اٌَطَّ كدَي       

  ذا اًزاجري  اِت اًوق  * ؤأن ٔأصَِد اٌذل ٔأحرضَ ٔأل ٔأهيه
 

 :باب جواسو املضارع 
 

  ( ما األدّات اليت جتصو فعاًل ّاحّدا؟1
 ل اًياُية[. –لم ألمر  –ملا  –]مل 

 

  لـنا[ فَٔه ٓشرتناٌ ؟ فَٔه خيتلفاٌ؟ -( ]مل 2
 .ٌَليضٌملضارع ويلَحان مـياٍ خيخعان اب: يضرتاكن يف أٔهنٌل

                مل يلــْم زيٌد    رووملا يلـــْم مع 
 :ختخَف )ملا( ؾن )مل( يف واهني

 ٔأن اًيفي با مذعي تـاحلال )احلاَض(.           -أٔ 
 ٔأن اًفـي امليفي با مذوكؽ احلعول. -ب

 

  ( ما األدّات اليت جتصو فعلني؟3
 يه أٔدوات اًرشط ويه:

 ٕاذ ما[ –]ٕاْن  حرفان
 مىت[+ –ٔأي  –رمٌل  –ما  –: ]َمْن جسـة أٔسٌلء

 ٔأّّن[ –حيامث  –ٔأيامن  –ن ]ٔأايّ                 
 

 حطّيا؟ مجل.  ْاب الشسطــــج( متٙ ٓهٌْ زفع  5

 ٕاذا اكن اًرشط ماضيًا واجلزاء مضارؿًا       

  ْل كائٌة مايل ول َحِرم  يلولُ ..مسبةٔلِ  َخَيٌي يومَ  ٔأاتٍ وٕان 
 

 ضعًٔفأ؟ مجل.  ْاب الشسطــــج( متٙ ٓهٌْ زفع  4

  نياجلزاء مضارؿرط و ػػػػاًض فـي  انػػػػػػٕان ن

 ..ثرُصعُ ٔأخوك  يرُصعْ  ٕانْ ٕاهم اي ٔأكرُع جَن حاثٍس اي ٔأكرُع 

    ذا ضـيف  ٔأىت جواب اًرشط مرفوؿًا، ُو

 

 ْاب الشسط بالفاٛ؟ــــمتٙ جيب اقرتاٌ ج( 6 

 :تبٔن يىون ٕاذا اكن اجلواب ل يعَح أٔن يىون رشظا
  فػػػِو حمسنٌ ٕان جاَء زيُد  امسية  ( مجـةلأٔ 

 فـــاَضتَْٕان جاَء زيٌد  ػػػػػػػػر ٔأم( فــي ب
    َٔأحرنَ  فَن رجؽٕان   ًن{ –مٌفي تػ}ماضارع م( ج
 .سبٔهرمَف  ييجح نْ مَ   {سوف -س تػ} ملرونضارع م( د
 لد ٔأفَح.ف ظدقٕان   {كدتػ} مايض ملرون( ه
 ػ)ًيس/ؾىس/هـم/تئس/حدذا..(ف..  نْ مَ   فـي جامد( و

 

 ّ بعد فعل الشسط:( املطازع املكسٌّ بالفاٛ أّ الْا7

 جيوز فيَ اًيعة واجلزم

  ييجحْ  وجيهتدمَن يذاهْر 
 

 ( املطازع املكسٌّ بالفاٛ أّ الْاّ بعد جْاب الشسط:8

 جيوز فيَ اًيعة واجلزم واًرفؽ

  ُدفَ ويعيييجْح  وجيهتدمَن يذاهْر 

     َِ ْحنُك ِت ٍُ حُيَاس ِ ُفو ن ثُْحُدوا َما يِف َأهُفِسنُكْ َأْو خُتْ
ِ
ُ )َوا اَّللَّ

ُب َمن يََضاُء( فَيَْلِفرُ  ِذّ ـَ ُ  ًَِمن يََضاُء َوي
 

  ّمل ٓتكدمَنا ذّ خرب: إذا اجتنع شسط ّقطه( 9

 ذف جواب املخبٔخرفاجلواب ٌَمخلدم مهنٌل وحي

       هلمْ وهللِا  ٕاْن مقَت     

       ْاتيم ًَيعومنَّ مصَت  وهللا ٕان. 

  ًيفوزنَّ ًنئ حرض. 
 

   :تكدو علَٔنا ذّ خربّ هإذا اجتنع شسط ّقط( 10

 ا جلواب ٌَرشط معَلً ارحج ف  

       ٌٕاْن كاَم وهللِا ٔأهرْمَ   محمد 

      َمحمٌد وهللِا ٕاْن كاَم ٔأهرْم. 
 

 عالَو اضتشَد اليحاٗ بالبٔت التالٕ( 11

 .. ٕ٘ ٛٔ  لًٝ مئت بيا عً غبِّ معسن  ال ُتْلٔفَيا عً دما

  :ىن اجلواب ُيا ثلدم اًلسم ؿىل اًرشط، ً اًضاُد
ذا كَيي ،ٌَرشط املخبٔخر واًلياس)ل ثَفييا(  ،ُو

  .إبزحات اًياء ٔلهَ مرفوع

 

 ( حمذوفة7ة )النقط

 ةحمذوف (9النقطة )

 حمذوف باب العدد

 حمذوف باب العدد

 



 (علمييف النحو للشهادة الثانوية األزهرية ) تسعالورقات ال
 

 

 :ما حتخَ خط( فريهةدمحم يسافر ) -39

       َجية رفـ    َجية هعح   َجيوز رفـَ وهعح 
 ( ما حتخَ خط:حرجؽ)حسخُت ٔأن  -31

         َجية رفـ    َجية هعح َجيوز رفـَ وهعح 
 اًياس( ما حتخَ خط: فييام)حس حم احلدير  -31

         مرفوع    مٌعوب جمزوم 
 اًياس( ما حتخَ خط: يمن)حس حم احلدير  -31

        َجية رفـ    َجية هعح َجيوز جزم 
 ............ جٌهيًا يف اًسوقٔأهفلُت  -39

     زالث ؾرشة    زالزة ؾرش    زالزة ؾرشة 
 )اي زيُد ظاحة خادل( اتتؽ امليادى يف املثال اًساتق: -21

        َجية هعح    َجية رفـ َجيوز رفـَ وهعح 
ا( ثـرب  امس فـي ....... -ٔأّوٍ   -اًلكٌلت )وي  -23 ًُ  وا

        ماض    مضارع ٔأمر 
 ص خان( ثـرب  امس فـي ....... -ُهيات  -اًلكٌلت )ُيت  -22

        ماض    مضارع ٔأمر 
 ..... مٌم( ما حتخَ خط: فيلضة)ل ثفِش رس ظديلم  -21

               مٌعوب       مرفوع جمزوم 
 مٌم( ما حتخَ خط: ..... يلضة)ل ثفِش رس ظديلم  -24

               مٌعوب       مرفوع جمزوم 
 تم( ما حتخَ خط: ..... يسـد)ل ثفِش رس ظديلم  -29

            َجية رفـ   َجية هعح َجيوز جزم 
 ... كعًة.كرٔأت ...........  -21

            ازًذا ؾرشة   ازًيت ؾرشة ازًذا ؾرش 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األولاجلشء )×( أو  () د2]
 (  )                 ]ٔأخاك ٔأخاك[     .3
 (  )                 اي دمحمون          .2
 اي ٔأتِت                             )  ( .1
 اي اجن ٔأمَّ                           )  ( .4
 )  (                ٔأكدي     ا اي ظديلَ  .9
 اي دمحم اجن ٔأيخ                   )  (     .1
 (  ) َمْن مييش يف اًرش يعيحَ ٔأذاٍ     .1
 اي ص حاب ٕاْن جيهتدون ثيجحوا     )  ( .1
 )  (حس حم احلدير فيياموا.           .9

 ل ختىش ٕال هللا                   )  ( .31
 )  (           ل ثلول ُذا ٔأتًدا        .33
 ؿَمت ٔأن س يلوموا               )  ( .32
 ()                   اي ٔأهيا املوظيني    .31
 وهللا ٕان جتهتد جس خلم حياثم     )  (  .34
 رٔأيُت رجاًل ًؤمان                  ) ( .39
 ) (    اًىسي حذاِر/ زيًدا دراِك       .31

 مـي ؾرشين جٌهيًا                 ) (  .31 
ري .31  ون حٌلة اًوظن.       ) (حنن ألُز
 َمْن يذاهر ؾىس ٔأن ييجح.         ) ( .39
 قض يا ًيس مٌا                ) (َمْن  .21

 مثل ملا يأتي: د3]
 

 ٔأسَوب رشط حذف مٌَ اجلزاء -3
 ٔأسَوب رشط حذف مٌَ اًرشط -2
 ؿدد مضاف ٕاىل متيزٍي  -1
 ؿدد مرهة وأٓخر مفرد وأٓخر مـعوف. -4
 ية.مك اس خفِامية، ؤأخرى خرب  -9
 امس مالزم ٌَيداء. -1
 مٌادى مٌدوب وأٓخر مس خلاث. -1
 مضارع جيوز فيَ زالزة ٔأوجَ. -1
 مضارع جيوز فيَ اًيعة واجلزم -9

 مضارع جيوز فيَ اًرفؽ واجلزم -31
 مضارع جيوز فيَ اًرفؽ واًيعة  -33

 

 :كيايات العـــــدد 
 (نــم ) اٍمتيزي وكد حيذف ، ولتد ًِا من متيزي :امس ًـدد مهبم

 ٌللةل ؿَيَ

       مك رجاًل ؾيدك؟ 

 )َت؟  )ٔأي مك يومًا مصت   مك مُصْ

 ُو دخول حروف اجلر ؿَهيا :  دًيي امسيهتا 

                            اصرتيخَ؟ ٍَ  تـــنك جٌي

  ؿىل مْك جذعٍ سلفَت تيذَم؟ 

 )ٔأهػػػواع  )نــم  : 
ا مفردًا ( الاس خفِامية: 3 مٌعواًب، وجيوز جٍر يىون متيزُي

َحَق مك حرف جر  .تػ)ِمْن( مضمرة ٕان س َ

                        ٌلً كدضخَ؟  مك دُر

  ٔأي جنك من درمه(  درمٍه اصرتيت ُذا؟ تــنك( 
ا ٌَخىثري، ويه: دػريةػػػػػ ( اخل 2  .جمرور ٔأو مجؽ مفرد ومتيزُي

     .مك ِكََماٍن َمََْىَت           مك درمٍه ٔأهفْلَت       
 

   نــذا{:  -من نياايت اًـدد : } كّٔي 
 ثريػػػػػػػػػػػ ٌَخى :  جس خـمي( ٔكي)

ا     ػو الٔنرث .. وكد يبئت مب رور جم :متييػػُز ن ُو
 كَياًل  مٌعوابً 

  )ا َُ ََْىٌَا ُْ ِيّْن ِمْن كَْريٍَة َأ  كوهل ثـاىل )َوَكَ
 

 ثريػػػػػػػػػػػ ٌَخى :  جس خـميذا(  ـ)ن
امتييػػ             مٌعوب نثريًا : ؾيدي نذا نخاابً  :ُز

 ويلي جٍر ابٕلضافة : ؾيدي نذا نخاٍب                
 /()نذا ٔأوجَ اس خـٌلل        
ٌلً  )ٔأ(         مفػردة:  مَىت نذا دُر

ٌلً  مرهحة: مَىُت )ب(   نذا نذا دُر
 ا ا ؿَهيا مثَِا: مَىت نذا و نذا درمهً مـعوفً )ج(       

 

  }ٌل اًالكم خبالف } ل}مك ؤكّي { نذاتد من ثعدُر
 اًيت ثخوسط اًالكم.

 

 ]المجموعة األخيرة ]أسئلة مجببة 
 ختري اإلجابة الصخيخة: د1]
 )وا كدساٍ( حنك حذف حرف اًيداء: -3

           واجة        جائز ذمخيؽ 
 )اٌَِم( حنك حذف حرف اًيداء: -2

           واجة        جائز  ذمخيؽ 
 )اي ٕاايك( حنك حذف حرف اًيداء: -1

           واجة        جائز   ذمخيؽ 
 )اي تين( حنك حذف حرف اًيداء: -4

           واجة        جائز  ذمخيؽ 
 )اي ُذا( حنك حذف حرف اًيداء: -9

           نثري        كَيي   ذمخيؽ 
 )اي ًيي( حنك حذف حرف اًيداء: -1

         نثري          كَيي   ذمخيؽ 
 )اي ًزيد( حنك حذف حرف اًيداء: -1

           نثري        كَيي   ذمخيؽ 
 )اي ًََكعِ( امليادى يف املثال: -1

           نثري        صاذ  كيايس 
 )اي ًَُىؽِ( امليادى يف املثال: -9

           نثري        صاذ  كيايس 
 اًياء من امليادى: )اي رّب( حذف -31

           واجة        جائز ذمخيؽ 
 وٕاذن ........... الكمم. -33

           يسمـون       يسمـوا ا ـً  الكٌُل م
 اي متمي  ........... -32

           ٔأمجـون       ٔأمجـني ا ـً  الكٌُل م
 ، ما حتخَ خط:جتهتدٕاذن ٔأهت  -31

           مٌعوب مرفوع       جيوز ألمران 
 ( ما حتخَ خط:واًعري)اي جدال ٔأويب مـَ  -34

           مٌعوب       مرفوع جيوز ألمران 

 حمذوف العدد كناياتباب 

 ةحمذوف (26النقطة )



 يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )علمي( الورقات التسع

 

 )جائز(؛ ٔلهَ مضاف ٕاىل ايء املخلكم وجيوز مخسة ٔأوجَ. -31
ا( ؛ ٔلن )ٕاذن( مس حوكة حبرف ؾعف -33 ـً  )الكٌُل م
ا( ؛ ٔلن اتتؽ امليادى ٔأىت مفرًدا. -32 ـً  )الكٌُل م
 )مرفوع( ؛ ٔلهَ فعي تيٌَ وتني )ٕاذن( تفاظي -31
و حمىل تبٔل)جيو  -34  ز ألمران( ؛ ٔلهَ ؾعف وسق ُو
 )جية رفـَ( ٔلن اًفاء ؿاظفة ًويست س حخية -39
 ٔلهَ س حق تؼن وحنوٍ ()جيوز اًرفؽ واًيعة -31
 )مرفوع(؛ٔلن اًفاء مس حوكة تعَة كري حمغ)ًفغ اخلرب( -31
)جيوز جزمَ(؛ ًسلوط اًفاء يف جواب اًعَة كري  -31

 احملغ وكعد اجلزاء.
 )زالزة ؾرش(-39 
 َ مضاف جمرد من )ٔأل()جية هعحَ(؛ ٔله  -21
 )مضارع( -23
 )ماض( -22
 )مٌعوب(؛ ٔلن اًفاء س حلت تعَة حمغ -21
وؿدم حصة )مرفوع(؛ ًسلوط اًفاء يف جواب اٍهنيي   -24

 ثلدير دخول )ٕان اًرشظية( ؿىل )ل اًياُية(.
 ًعحة ثلدير دخول )ٕان اًرشظية( ... (؛جيوز جزمَ) -29

 )ازًيت ؾرشة(-21 
 

 األول)×(  أو  () د2]
3- (       )2- ( )    1- (           ) 
4- (       )9- (     )1- ( ) 
 اًخعوية:  َمن .. ميِش .. يعحَ)×(   -1
 اًخعوية: ٕاْن .. جتهتدوا)×(   -1
 اًخعوية: فييامون)×(   -9
 اًخعوية: ل ختَش )×(   -31
 ل ثلي اًخعوية:)×(   -33
 اًخعوية: س يلومون)×(   -32
 اًخعوية: املوظيون)×(   -31
 اًخعوية: ًدس خلمينَّ )×(   -34
 اًخعوية: اي ًؤمان)×(   -39
 اًخعوية: حذاِر اًىسي)×(   -31
اًخعوية: ؾرشون)×(   - 31

 

ريني)×(   -31  اًخعوية: ألُز
 اًخعوية: فـىس)×(   -39
 اًخعوية: فَيس)×(   -21

 

 صؤال التنثيل د3]
 

ج 
3
 ٔأهت ػامل ٕان فـَت  (

ج 
2
ّْلَِا  ( َِ  ...  جُىْفءٍ  ًِا فَست فع

يُ  وٕال                   ـْ َ  احلسامُ  ِمْفركم ي
ج 

1
 كملٍ ومائة  نخٍة اصرتيت زالزة   (

ج 
4
 )ٕاين رٔأيُت ٔأحد ؾرَش هوهًحا(   املرهة (
 )مـي مخسون نخااًب(  واملفرد      
 )دلي مخس وؾضون هراسًة(واملـعوف      

ج
9
 )مك رجاًل ؾيدك؟( الاس خفِامية (
  (ؾيم!! مك رجالٍ ) اخلربية      

ج
1
 نفاك. ًؤماناي   (
ج
1
 امليدوب)وا زيداٍ( املس خلاث)اي ًزيد(  (
ج
1

 ٔأتويم وثفرحٕان جتهتد ثيجح   (
ج
9
 اٌَيي ثيجح وجسِرٕان جتهتد   (
ج

31
 ثيجحاجهتد   (
ج

33
 ػيًُت ٔأن ٔأفوز.  (
 

 الثاىياجلشء ×( أو) () د4]
 

 وجواًب    )×(  -2جواًزا          )×(  -3 
   (  ) -4ذن    ييعة ابٕ )×(  -1
9-  (              )  1-  (  )       
 رحج اجلواب ٌَرشط  )×(  -1
جية رفـِا ؾيد ادلِور، ؤأجاز )×(  -1

 املازين هعهبا
 يثخت )×(   -31جيوز            )×(  -9

33-  (              )32-   )×(ٔأجاٍز 
 31- (              )34- () 

39-  (           )   31- () 
 جية رفـَ.)×(  -31
 حتذير صاذ)×(  -31

 
 

 الثاىياجلشء )×(  أو  ()  د4]
 

 ييعة املضارع تبٔن املضمرة وجواًب تـد لم اجلر.       )  (   .3
 ييعة املضارع تبٔن املضمرة جواًزا تـد لم اجلحود.     )  (   .2
 ييعة املضارع تبٔن املضمرة وجواًب تـد ٕاذن.           )  (   .1
 ٕاذا اكن امليادى مدييًّا كدي اًيداء يلدر تياٍؤ تـد اًيداء )  (  .4
 جس خـمي اي ٌَيدتة ؾيد ٔأمن اٌَخس.                     )  (  .9
 ٕاذا ٔأضيف امليادى املـخي حفمكَ وحنك كري امليادى.     )  (  .1
ٕاذا اجمتؽ رشط وكسم وثلدم ؿَهيٌل ذو خرب فاجلػػػواب  .1 

 )  (                                  ٌَمخلدم مهنٌل            
 جية هعة ظفة )ٔأي( ؾيد ادلِور واملازين.           )  (  .1
 ل جيوز ٔأن يـعف اًفـي ؿىل امس يض حَ اًفـي.        )  (  .9

وب ػػل يثخت ٔلسٌلء ألفـال من اًـمي ما يثخت ملا ثٌ .31
 )  ( ؾـيَ من ألفـال.                                        

ييعة املضارع تبٔن مضمرة وجواًب تـد )ٔأو( ٕاذا اكهت  .33
 ملدرة )حىت( ٔأو)ٕال(                                    )  (

 مٌؽ اجن ماكل حذف حرف اًيداء مؽ امس إلصارة.  )  ( .32
اًرٔأي اًراحج ؾيد اجن ماكل  يف اتتؽ امليادى يف حنو )اي  .31

 )  (                  زيد واًلالم( ُو اًرفؽ.                
 جيوز رفؽ وهعة اتتؽ امليادى يف )اي زيد واًلالم(.  )  (                .34
 ٔأسٌلء ألظوات مديية ًض هبِا تبٔسٌلء ألفـال.        )  ( .39
 )ظَ ٔأحسن ٕاًيم( املضارع يف املثال جيوز جزمَ.  )  ( .31
 )ظَ فبٔحسن ٕاًيم( املضارع جية هعحَ.           )  ( .31
 ٍ( حتذير كيايس.                         )  (ٕااي -)ٕاايي  .31
 

 أصئلة متيوعة د5]
 

وحض رٔأي اًيحاة فامي حتخَ خط فامي يًل مؽ اًخوجيَ )اي ٔأهيا  -3
 احتدوا(.  اًياس

 ٔأؾرب )ٕاايمك واًخفريط يف اًلدس( -2
تني حنك املضارع املـعوف ؿىل فـي اًرشط ابًفاء ٔأو -1 

 اًواو، مثي ملا ثلول.
      

 

 يأتي: علل ملا د6]
 

يا )ٔأذاهر درويس ٔأو ٔأجنح(  -3 هعة املضارع تـد )ٔأو( يف كًو
 ورفـَ يف كوكل )ٔأكوم ٔأو ٔأكـد ؾيدي سواء(

يا )اي كالم اجن حسني( وجواز  -2 وجوب مض امليادى يف كًو
 مضَ وفذحَ يف )اي دمحم جن حسني(.

يا )ما ثبٔثيٌا فذحدزيا( ورفـَ  -1 هعة املضارع تـد اًفاء يف كًو
 فذحدزيا(يف )ما ثبٔثيٌا ٕال 

مَل حذفت ايء املخلكم من )اي اجن ٔأم( ومل حتذف من )اي  -4
 اجن ظديلي(.

وجوب اكرتان جواب اًرشط ابًفاء يف كوكل )ٕان كرّص  -9
 فسيٌدم( وامذياع اكرتاهَ يف كوكل )ٕان كرّص ييدم(.

وجوب هعة املضارع تبٔن مضمرة وجواًب يف كوهل ثـاىل  -1
 )ل يلىض ؿَهيم فميوثوا(.

ع تبٔن مؼِرة وجواًب يف كوهل ثـاىل وجوب هعة املضار  -1
ِ  ؿىََل  ٌَِيَّاِس  يَُىونَ  ًِئاَلَّ ) ةٌ  اَّللَّ  (.ُحجَّ
 

 اجملنوعة األخرية ةإجاب 

 صؤال االختيارت: د1]
 )ذمخيؽ(؛ ٔلهَ مٌدوب  -3
؛ ٔلهَ ؾوض ؾن حرف اًيداء مبمي مضددة،  )واجة( -2

 ول جيمؽ تني اًـوض واملـوض.
 )ذمخيؽ( ؛ ٔلهَ مضري -1
 َ كري مٌدوب ٔأو مضري ٔأو مس خلاث.)جائز( ؛ ٔله -4
 )كَيي( ؛ ٔلهَ امس ٕاصارة. -9
 )كَيي( ؛ ٔلهَ امس جًس. -1
 )ذمخيؽ( ؛ ٔلهَ مس خلاث -1
)كيايس( ؛ ٔلهَ ييلاس اس خـٌلل )فـاِل( مدييًّا ؿىل  -1

 اًىرس يف ذم ألهىث.
ـَي( يف سة اذلهور ول  -9 )نثري( ؛ ٔلهَ يىرث اس خـٌلل )فُ

 ييلاس ؿَيَ.



 يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )علمي( الورقات التسع
 

 أصئلة متيوعة د5]
 

ء، ؤأجاز جية رفـَ ؾيد اجلِور؛ ٔلهَ امللعود ابًيدا -3
املازين هعحَ كياًسا ؿىل جواز هعة )اًؼريف( يف كوكل 

 )اي زيد اًؼريف( ابًرفؽ واًيعة.
 –)ٕااي( مفـول تَ ًفـي حمذوف وجواًب ثلديٍر )ٔأحذر(  -2

 –)اًواو( حرف ؾعف  –)اًكف( حرف خعاب 
)يف( حرف  –مـعوف ؿىل ٕاايك مٌعوب  )اًخفريط(

 رسة.)اًلدس( امس جمرور وؿالمة جٍر اًى  -جر  
ٌل )اًيعة واجلزم( مثي )ٕان ثلرّص -1  جيوز فيَ واهان ُو

 خترس لك يشء( وهتمي
 

 علل ملا يأتي: د6]
 

ٔلهنا ملدرة تػ)حىت( يف املثال ألول فييعة املضارع  -3
تـدُا تبٔن املضمرة وجواًب ... ويف املثال اًثاين كري ملدرة 
تػ)حىت( ٔأو )ٕال( ذلكل فػ)ٔأو( حرف ؾعف وكد ؾعف 

 املرفوع نٌل ابملثال اًثاين. املرفوع ؿىل
ٔلن )اجن( مل ثلؽ تـد ؿمل يف املثال ألول ذلكل جية    -2

اًضم فهيا .. ٔأما املثال اًثاين فلد اكن امليادى مفرًدا ؿًَما 
ووظف تػ)اجن( مضاٍف ٕاىل ؿمل، ومل يفعي تني امليادى 

 واجن فاظي ذلكل جيوز مض واًفذح.
تـد اًفاء املس حوكة  هعة املضارع يف املثال ألول؛ ًوكوؿَ -1

تيفي حمغ .. ورفؽ يف املثال اًثاين ًوكوؿَ تـد اًفاء 
 املس حوكة تيفي كري حمغ 

حتذف اًياء يف )اي اجن ٔأم(؛ ًىرثة الاس خـٌلل .. وجية   -4
ٕازحاهتا )اي اجن ظديلي( ٔلن امليادى مضاف ٕاىل ايء املخلكم 

و ًيس )اجن ٔأم   اجن مع( –ُو
يعَح ٔأن يىون رشًظا؛ ٔلهَ جية اكرتاهَ ابًفاء: ٔلهَ ل  -9

مضارع مس حوق ابًسني .. تيامن يف املثال اًثاين امذيؽ 
 الاكرتان ابًفاء؛ ٔلن اجلواب يعَح ٔأن يىون رشًظا.

 ًوكوؿَ تـد اًفاء املس حوكة تيفي حمغ. -1
 ٔلن )ٔأن( وكـت تني لم اجلر )اًخـَيي( و)ل اًيافية( . -1

 

 األم تصنع األمـــة

 

 

  ى الصورةسأترك لك التعميق عم
 



 يف النحو للشهادة الثانوية األزهرية )علمي( الورقات التسع
 

 بّيً احملذوف، وحكه حذفه  د7]
 

 اٌَِم اقفر ًيا -3
 ذا ارؾواءً  -)مث ٔأهمت ُؤلء ثلذَون ٔأهفسنك(  -2
 اًلرى يف اًيـام ٕانَّ هرا  ٔأظرق –ٔأظحح ًيي  -1
 ثيفريج ٔأزمةاص خدي  -4
 )اي ؾحاِد( - )رتيا أٓثيا( -)يوسُف ٔأؾرض ؾن ُذا( -9
 زيداٍ -1
 ٕااّيك ٔأكدي -1
 اي اجن معَّ  –ا اجن ٔأمَّ  -1
 اي ٔأمتِ  –اي ٔأتِت  -9

رينيا–حنن تياِت ظارق .. منيش  /  حنن  -31  ٔأُي مروءة. -ٔلُز
 ٕاايك واًىذب. -33
 اًؼمَل اًؼملَ  -32
 اًؼمَل، فٕاهَ هيكل ظاحدَ. -31
 إلخالص إلخالص -34
 إلخالص، فِو ظريق اًيجاح. -39
 )ؿمل ٔأن س يىون مٌنك مرَض( -31
 جئت ٔلثـمل -31
 ما اكن اجملهتد ٍهيمي درسَ. -31
 )ل يلىض ؿَهيم فميوثوا( -39
 ما ثبٔثيٌا فذحدزيا -21
 ائدين فبٔهرمم -23
 ا.ٔأل ثزنل ؾيدان فذعية خريً  -22
ََ ؾن خٍَق وثبئت مثهل. -21  ل ثي
 )ل ثبلٔك اًسمم وجرشُب اٌَنب( جرفؽ جرشب -24
 زرين ٔأزرك. -29
 ل ثدُن من ألسد جسملْ  -21
 ًول ثوكؽ مـرٍت فبٔرضيَ -21
ا -خذ اٌَط كدي يبٔخذك  -21  مٍر حيفُر

 ٔأهَت انحج ٕان ذاهرَت -29 
 ٕال ثيدمذاهر واجهتد و -11 
ٕان اجهتدَت وهللا ثحَْف ُدفم   -13

 

 ًنئ اجهتدَت ثحَْف ُدفم. -ُدفم  وهللا ٕان اجهتدَت ًخحَلنّ -12 
 دمحم ٕان اجهتد وهللا يحَف ُدفَ.-11 
 مك مصَت؟-14 
ٍَ اصرتيت نخاتم ُذا؟-19   جنك جٌي
 مرحدًا ٔأُاًل وسِالً  -11
 ٔأيامن اًرحي متيَِا متي -11

 

 إجابة الضؤال الضابع  د7]
 ٔلهَ ؾّوض ؾيَ مبمي مضددة.: واجة؛ حنك حذفَ: حرف اًيداء )اي(          احملذوف -3
 : كَيي ٔلهَ امس ٕاصارةحنك حذفَف اًيداء )اي(          : حر احملذوف -2
 : كَيي ٔلهَ امس جًسحنك حذفَ: حرف اًيداء )اي(          احملذوف -1
 كَيي ٔلهَ امس جًس حنك حذفَ:: حرف اًيداء )اي(          احملذوف -4
 ٔلهَ كري مٌدوب ٔأو مس خلاث : جائز؛ حنك حذفَ: حرف اًيداء )اي(          احملذوف -9

 ٔأو مضري.                                                     
 : ذمخيؽ؛ ٔلهَ مٌدوبحنك حذفَ: حرف اًيداء )اي(          احملذوف -1
 :  ذمخيؽ؛ ٔلهَ مٌدوبحنك حذفَ: حرف اًيداء )اي(          احملذوف -1
 واجة؛ ًىرثة الاس خـٌلل حنك حذفَ:: ايء املخلكم                  احملذوف -1
 : واجة؛ٔلهَ ؾّوض ؾهنا ابًخاءحنك حذفَ: ايء املخلكم                  ذوفاحمل -9

 : واجةحنك حذفَ: ؿامي الاخذعاص )ٔأخط( احملذوف -31
 ٔلن اًخحذير تػ)ٕاايك(.: واجة؛ حنك حذفَ:  ؿامي اًخحذير )ٔأحذر(     احملذوف -33
 خىرار: واجة؛ ًوجود اً حنك حذفَ: ؿامي اًخحذير )احذر(     احملذوف -32
 خىرار: جائز؛ ًـدم وجود اًـعف ٔأو اً حنك حذفَ: ؿامي اًخحذير )احذر(     ذوفاحمل -31
 ًخىرار: واجة؛ ًوجود احنك حذفَ: ؿامي اًخحذير )اًزم(      احملذوف -34
 خىرار: جائز؛ ًـدم وجود اًـعف ٔأو اً حنك حذفَ: ؿامي اًخحذير )اًزم(      احملذوف -39
و يلؽ امًسا ٔلن اخملففة ماحملذوف -31       ن اًثليةل ، واًخلدير )ٔأهَ س يىون( : اًضمري ُو

 : واجة حنك حذفَ
 :  )ٔأن(     احملذوف -31

 : جائز ؛ ًوكوؾِا تـد لم اجلر )اًخـَيي( ومل يبِٔت تـدُا )ل اًيافية( حنك حذفَ
 : واجة؛ ًوكوؾِا تـد لم اجلحودحنك حذفَ:  )ٔأن(      احملذوف -31
 ـد فاء اًس حخية: واجة؛ ًوكوؾِا تحنك حذفَ:  )ٔأن(      احملذوف -39
 : واجة؛ ًوكوؾِا تـد فاء اًس حخيةحنك حذفَ:  )ٔأن(      احملذوف -21
 : واجة؛ ًوكوؾِا تـد فاء اًس حخيةحنك حذفَ:  )ٔأن(      احملذوف -23

 

 تـد فاء اًس حخية: واجة؛ ًوكوؾِا حنك حذفَ:  )ٔأن(      احملذوف -22
 : واجة؛ ًوكوؾِا تـد واو املـيةحنك حذفَ:  )ٔأن(      احملذوف -21
 :  مدخدٔأ ، واًخلدير )ؤأهت جرشب(   حملذوفا -24

 : واجة؛ ٔلن اًواو ًالس خئٌاف يف حاةل اًرفؽ.حنك حذفَ
 : جائزحنك حذفَ:  )فاء اًس حخية(      احملذوف -29

 فٕان حزرين)ٔأداة رشط وفـي اًرشط( واًخلدير )زرين  أٔو احملذوف
واجة ًسلوط اًفاء وكعد اجلزاء وجواز : وحنك حذفَٔأزرك(  
 رع تـدُا.جزم املضا

 : جائزحنك حذفَ:  )فاء اًس حخية(      احملذوف -21
)ٔأداة رشط وفـي اًرشط( واًخلدير )فٕان ل ثدُن من  أٔو احملذوف

واجة ًسلوط اًفاء وكعد اجلزاء : وحنك حذفَألسد جسمل(  
 وجواز جزم املضارع تـدُا.

 :  )ٔأن(      احملذوف -21
 ط : جائز؛ ٔلن املضارع مـعوف ؿىل امس خاًحنك حذفَ

 :  )ٔأن(      احملذوف -21
 مذخيؽ؛ ًـدم وجود سخة حلذفَ وهعة املضارع تـدٍ: حنك حذفَ

 :  فـي اًرشط واًخلدير )ٕان ذاهرت فبٔهت انحج(      احملذوف-29 
 (جىرثةجائز؛ ٔلهَ دًيي ؿَيَ دًيي       ) حنك حذفَ:

 ثيدم جتهتدو  ذاهرث :  جواب اًرشط واًخلدير )وٕالاحملذوف-11 
 (تلةلهَ دًيي ؿَيَ دًيي     ): جائز؛ لٔ حنك حذفَ

(   احملذوف-13   :  جواب اًلسم واًخلدير )ًخحَلنَّ
خربيخلدرمٌل ذو : واجة؛ ًخلدم اًرشط ؿىل اًلسم ومل حنك حذفَ .

: واجة؛ حنك حذفَ:  جواب اًرشط واًخلدير )ثحَْف(   احملذوف-12 
 ًخلدم اًلسم ٔأو اًالم املوظئة هل ؿىل اًرشط ومل يخلدرمٌل ذو خرب.

(   ذوفاحمل-11   :  جواب اًلسم واًخلدير )ًخحَلنَّ
 : واجة؛ ًخلدم ذي خرب ؿَهيٌل.حنك حذفَ

 : جائزحنك حذفَ:  اٍمتيزي )يوًما(       احملذوف-14 
 :  حرف اجلر  )من(   احملذوف-19 

 : واجة؛ ٔلن مك الاس خفِامية س حلت حبرف جرحنك حذفَ
 :  َوَجْدَت َمْرَحدًا  ؤأثيَت ٔأُاًل وىًزَت سِالً احملذوف -11
 : فـي اًرشط، واًخلدير )ٔأيامن متيَِا اًرحي متي     احملذوف -11

 : جائز؛ ٔلهَ دل ؿَيَ دًيي.حنك حذفَ
 

 

 ةحمذوف (35 - 34 – 33 – 32) طاالنق

 33 – 32 – 31 – 30) اطالنق

 ةحمذوف (35 – 34 –

 ةحمذوف (31 - 30 - 29) طاالنق


